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ՏՀԶԿ-ի Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների 
հաշվառման տվյալների բազան

Կայքը գտնվում է՝
http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/

հասցեով, իսկ OECD.stat պորտալում 
(http://dotstat.oecd.org/)
ներկայացված են երկրի ՀՎՍ տվյալներին հղումները

Այս պորտալում ցուցադրված է առանձին 
գնահատված առանձին երկրի ՀՎՍ տվյալները։

Երկրի վերաբերյալ նշումները նկարագրում են երկրի 
էներգետիկ շուկան և հանածո վառելիքի 
սուբսիդավորման քաղաքականության միջավայրը

Տվյալների ինտերակտիվ վիզուալիզացիա գլխավոր 
էջում (ընդհանուր տվյալներ) և առանձին երկրների 
վերաբերյալ նշումներում առկա գծագրական 
պատկերների և տվյալների արտահանման համար
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ՏՀԶԿ-ի ՀՎՍ հաշվառման տվյալների բազան բաղկացած է երեք հիմնական բաղադրիչներից՝Բյուջետային ցուցանիշների քանակական տվյալներՉափումների նկարագրության տեքստային տվյալներԵրկրին վերաբերող նշումներում ներկայացվում է երկրի էներգետիկ տնտեսության մասին ընդհանուր տեղեկություններ, հանածո վառելիքի սուբսիդավորման քաղաքականությունը՝ երկրին առնչվող հատուկ վիզուալիզացիայով։ Գլխավոր էջի վերնագրերի ամփոփ տվյալների մեկնաբանություններ և վիզուալիզացիաԿայքի նոր մշակված տարբերակում այժմ առկա է վերնագրերի ամփոփ տեղեկությունների ինտերակտիվ տվյալների վիզուալիզացիան։ Սա ՏՀԶԿ-ի «Համեմատեք ձեր երկիրը» գործիքակազմի կիրառմամբ ինտերակտիվ վիզուալիզացիա է, որը թույլ է տալիս ներբեռնել ցուցադրվող գրաֆիկը և արտահանել դրա հիմքում ընկած տվյալները։

http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/
http://dotstat.oecd.org/


2015թ
• ԲՌՀԻՉՀԱ (BRIICS)
• Տվյալների առաջին առցանց 

թողարկումը OECD.stat պոտալում

2017թ․
• ԱՐԳ, ԿՈԼ, ԼԱՏ
• ՏՀԶԿ-ՄԷԳ առաջին 

համատեղ գնահատումները, 
որն ընդգրկում է ավելի քան 
70 տնտեսապես զարգացած 
երկրներ

2020թ․

• Ընդլայնում դեպի Արևելյան գործընկերության 
երկրներ

 ՀՅՍՏ, ԱԴՐԲ, ԲԼՌ, ՎՐՍ, ՄԿԴ, ՈւԿՐ

3

Տարիների ընթացքում ձևավորված ռեեստրը

This map is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries, and to the name of any territory, city or area.

IEA price gap database OECD FFS database OECD-IEA overlap

Մինչև 2015թվականը
• ՏԶՀԿ անդամ երկրներ
• Բոլոր տվյալները գրքային տեսքով
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Presentation Notes
ՄԷԳ-ի գնային տարբերությունը․ բաղկացած է աշխարհի 41 երկրներից (ներկայումս 42), գլխավորապես Միջին Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի (MENA), ԱՊՀ, Հնդկական ենթամայրցամաքի և Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի, Ազգերի անդյան միության (Andean) և Հարավային Ամերիկայի երկրների ընդհանուր շուկայի (Mercosur) երկրներից:ԱՐԳ, ԿՈԼ, ԼԱՏ, ԼԻՏ՝ G20 (Արգենտինայի դեպքում) և ՏՀԶԿ անդամակցություն (Կոլումբիայի, Լատվիա և Լիտվայի դեպքում)։



Ռեեստրի տվյալների թարմացման ժամանակացույց
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Տվյալների ստացում
• Պաշտոնական բյուջետային 

հրապարակումներ
• Ծրագրերի մասին 

հայտարարություններ
• Անմիջական կապ նախարարության 

հետ

Տվյալների մշակում
• Որակի ստուգում
• Վառելիք և ըստ ոլորտի բաշխում

Երկրի հաստատում
• Ներքին համակարգումը երկրում
• Մեկնաբանությունների և 

փոփոխությունների ներկայացման 
պատվիրակում

Մամլո հաղորդագրության 
հրապարակում և վերբեռնում
OECD stat պորտալ
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Տվյալների հավաքագրման շրջափուլի ամենակարևոր աշխատատար մասերը՝Տվյալների ստացման մասը․ մենք մանրակրկիտ վերլուծում ենք հետևյալ աղբյուրները՝ հանածո վառելիքի սուբսիդավորման հետ կապված ուղղակի փոխանցումներն ու չստացված եկամուտների վերաբերյալ ցուցանիշներ ստանալու նպատակով․ (i) պաշտոնական բյուջետային հրապարակումներ, որոնք կազմում են մեր տեղեկատվության աղբյուրի հիմնական մասը, (ii) ծրագրերի մասին հայտարարություններ, այդ թվում՝ մամլո հաղորդագրությունների և հոդվածների միջոցով, (iii) անմիջական կապ նախարարության հետ․ քիչ դեպքերում մենք ցուցանիշները ստանում ենք անմիջապես նախարարություններից, (iv) ներքին հաշվարկներ երրորդ կողմի տրամադրած տվյալների օգնությամբ․ ծայրահեղ դեպքում, թվերը մենք հաշվում ենք ելնելով կողմնակի աղբյուրներից (ՄԷԳ, երկրների էներգետիկայի նախարարությունների տվյալների բազաներից) ստացված էներգասպառման վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա։Տվյալների մշակում․ մենք առանձնացնում ենք ելակետային տվյալները և հատկացնում աջակցության գումարները՝ ելնելով․ (i) դրանից օգտվող էներգետիկ արտադրանքի տեսակից (այսինքն՝ ածուխ, նավթ, գազ, էլեկտրաէներգիա, (ii) օգտվող տնտեսական հատվածից (այսինքն՝ արտադրություն, տրանսպորտ, բնակկոմունալ և այլն)՝ ելնելով ՄԷԳ-ի էներգետիկ հաշվեկշռից մատեմատիկական եղանակով ստացված մասնաբաժնից։ Քանի որ ռեեստր արդեն իսկ կա առնվազն 1400 սուբսիդւա, ապա այս գործընթացը և՛ աշխատատար է, և՛ պահանջում է մեծ քանակությամբ հաշվարկներ։Երկրների կողմից հաստատում․ պատվիրակների հերթն է ստուգել հավաքված տվյալները։ Այս փուլը ներառում է փոխանակումներ երկրի պատվիրակության և ՏՀԶԿ-ի քարտուղարության միջև՝ տվյալների և գրառումների հաստատման համար։ Այն կարող է ներառել նաև երկրների տարբեր նախարարությունների միջև ներքին համակարգում, այդ թվում՝ ֆինանսների նախարարություն, շրջակա միջավայրի, էներգետիկայի նախարարություններ կամ Ազգային վիճակագրական ծառայություն։ Դաշնային երկրների դեպքում, այս գործընթացը ներառում է դաշնային կամ ազգային իշխանությունների կամ ենթազգային միավորների (այսինքն՝ նահանգներ, մարզեր, երկրամասեր և այլն)։ Այնուհետև մենք հրապարակում ենք ինչպես հարկաբյուջետային թարմացված ժամանակային շարքերը, այնպես էլ չափումների նկարագրության մետատվյալները OECD.stat-ի տվյալներում, որին հաջորդում է երկրի վերաբերյալ նշումների թարմացումը։
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ՀՎՍ հաշվառման տվյալների թարմացման օրինակ՝
Հայաստան

Քայլ 1․ Պաշտոնական բյուջետային 
փաստաթղթերում տվյալների 
հավաքագրում

Քայլ 2․ Քանակական եւ որակական 
տվյալների հավաքում եւ  մշակում Excel եւ 
MS Word ֆայլերում։
Հայաստանը ՀՎՍ-ի 7 միջոցառում է 
ընդունել

Քայլ 3․ Հատկացում 
վառելիքի եւ ոլորտի 
շահառուներին

Քայլ 4․ Կազմված 
տվյալներն 
ուղարկվում է երկրի 
համակարգողին

Քայլ 5․ Երկրի 
համակարգողը 
ստուգում է 
տվյալները եւ 
փոխանակվում 
Քարտուղարության 

Քայլ 6․ Երկրի հաստատումից 
հետո տվյալները եւ երկրի 
վերաբերյալ նշումները 
հրապարակվում են ՏՀԶԿ-ի 
ռեեստրի պորտալում

Փոխանակումներ 
Քարտուղարության եւ երկրի 
համակարգողի միջեւ՝ որակի 
վերահսկման նպատակով

Նավթ (%), գազ (%), 
ածուխ (%), 
տրանսպորտ (%), 
արտադրություն (%)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ազգային 
տվյալների աղբյուրներ
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Որոշ երկրներ ունեն ավելի մեծ թվով միջոցառումներ, հատկապես, եթե դրանք դաշնային երկներ են, որոնց յուրաքանչյուր նահանգ, մարզ կամ երկրամաս իրականացնում է իրենց սեփական միջոցները, որոնք գործում են իրենց տարածքում։Կանադա՝ 118 միջոցառում (դաշնային + մարզային)Գերմանիա՝ 32 միջոցառումԱՄՆ՝ 230 միջոցառում
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Ըստ վառելիքի և ոլորտի բաշխում․ ՄԷԳ տվյալների 
դերը

Կազմված բյուջետային 
տվյալներ

Վառելիքի 
շահառուների 
նշանակում*

• Նավթամթերք
• Բնական գազ
• Ածուխ
• Էլեկտրակայան

*based on measure details

ՄԷԳ էներգետիկ 
հաշվեկշռի տվյալներ

% նավթ, % գազ, % ածուխ
% հանածո վառելիքի 
էլեկտրաէներգիա
% վերականգնվող 
էլեկտրաէներգիաՎառելիքի տեսակների 

մասնաբաժնի հաշվարկը
• Ոչ հանածո վառելիքի 

մասնաբաժինը հանվել է
• Բիովառելիք
• Վերականգնվող 

էլեկտրաէներգիա

Մասնաբաժնի բաշխում
Տոկոսային մասնաբաժինը 
վերաբերում է ելակետային 
բյուջետային տվյալներին

Հատկացված տվյալներն 
այնուհետ պատրաստ են 

հրապարակման OECD FFS 
Inventory .Stat պորտալում

Presenter
Presentation Notes
Եկեք կենտրոնանաք տվյալների ստեղծման ցիկլի մեկ տարրի վրա, որը քանակային առումով ծավալուն է (և աշխատատար)․ ըստ վառելիքի և ոլորտի բաշխումը։Այստեղ ՄԷԳ-ի էներգետիկ հաշվեկշռի տվյալները մեծ դեր են խաղում ըստ վառելիքի և ոլորտի շահառուների տարանջատման գործում։Առանձին վառելիքի կամ ոլորտի համար միջոցառումները կարող են ուղղակիորեն վերագրվել դրանց։ Այնուամենայնիվ, ՀՎՍ միջոցառումների մեծամասնությունից օգտվում են վառելիքի մի քանի տեսակներ և մի քանի ոլորտներ։ Այստեղ մենք կիրառում են ՄԷԳ-ի էներգետիկ հաշվեկշռի հիման վրա հաշվարկված սպառման մասնաբաժինը, որն ապահովում է սպառման տվյալներն ըստ ոլորտների և վառելիքի տեսակների։ Բացի այդ, էներգետիկ հաշվեկշռի տվյալները նաև թույլ են տալիս մեզ հանել ոչ հանածո վառելիքի աղբյուրների մասնաբաժինը, որոնք օգտվում են կոնկրետ միջոցառումից, ինչպիսիք են՝ բիովառելիքը կամ վերականգնվող աղբյուրներից ստացվող էլեկտրաէներգիան։Այնուհետև բյուջետային ելակետային տվյալները մասնատվում են՝ օգտագործելով էներգետիկ հաշվեկծռից ստացված այս մասնաբաժինները, որոնք այնուհետև հանդիսանում են OECD.stat ռեեստրի պորտալում հանրամատչելի միակ տվյալները։



OECD.Stat տվյալների բազա

• Ներկայացվում է տվյալների երկու հիմնական տեսակ՝ (i) հարկաբյուջետային 
ժամանակային շարքերը մեկ միջոցառման համար և տարանջատված ըստ 
վառելիքի, (ii) միջոցառումների նկարագրություն

7

Presenter
Presentation Notes
Ռեեստրի OECD.stat տվյալների բազայի հիմնական մասը հարկաբյուջետային ժամանակային շարքի ցուցադրումն է յուրաքանչյուր միջոցառման համար։ Այս թվերը ներկայցվում են ըստ վառելիքի։Շատերը չգիտեն, որ OECD.stat-ի ռեեստրում հասանելի են ոչ միայն հարկաբյուջետային ժամանակային շարէերի թվային տվյալները։Միջոցառումներից յուրաքանչյուրի համար հասանելի են նաև քանակական մետատվյալներ։ Նկարագրական այս տեքստը պարունակում է (i) միջոցառման իրականացման պայմանները, (ii) միջոցառման նպատակային շահառուները, (iii) միջոցառումից օգտվելու իրավունքի չափանիշներ, (iv) կիրառվող արտոնյալ և բազային դրույքաչափերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, (v) պատմական ակնարկ, (vi) տվյալների մշակում և գնահատման նշումներ (եթե այդպիսիք կան)։Ձախ կողմում գտնվող քանակական մետատվյալների պատուհանը նույնպես պարունակում է տեղեկատվություն օգտագործված գրականության աղբյուրի, միջոցառման մեկնարկի տարվա մասին, նաև այն մասին, թե  արդյոք միջոցառումը դեռ գործում է, թե արդեն ավարտվել է, ինչպես նաև կոնկրետ մշակված տվյալներ և նշումներ։
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Ռեեստրի տվյալներ․ առկա տարանջատված ցուցանիշներ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ 
շահառուի
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մլն ԱՄՆ դոլար

Հայաստան․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ շահառուի

GSSE PSE CSE

Note: PSE – Producer Support Estimate; CSE – Consumer Support Estimate; GSSE – General Services Support Estimate, represents policy measures creating 
enabling conditions for the fossil-fuel sector where fossil fuels are main beneficiaries, including payments to fund remediation activities to address the legacy of 
past fossil-fuel extraction.
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Ռեեստրի տվյալներ․ առկա տարանջատված ցուցանիշներ (2)
Հայաստան․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ 
տեսակի

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p

մլն ԱՄՆ դոլար

Հայաստան․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ 
տեսակիPetroleum End-use electricity Natural gas Coal
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Presentation Notes
2020թ․ ռեեստրի թարմացված տարբերակն առաջին անգամ ներառում է ՀՎՍ միջոցառումների տարանջատումն ըստ ոլորտների։Սա ձեռք է բրվել տվյալների բազայում թվարկված յուրաքանչյուր ՀՎՍ-ի բացահայտման և նշանակման շնորհիվ։Միջոցառումները բաժանվում են արտադրության և մատակարարման, էներգիայի փոխակերպման և վերջնական սպառման (օրինակ՝ տրանսպորտ, բնակարանային, արդյունաբերական) աջակցման միջոցների։Գաղափարը՝ ապահովել լրացուցիչ օբյեկտիվ կառավարության աջակցությունը/հետագայում բարձրացնել աջակցության քաղաքականության մասշտաբների և բնույթի թափանցիկությունը։2019 թվականին հանածո վառելիքի արտադրությունն առավել մեծ աջակցություն է ստացել ՏՀԶԿ-ի և գործընկեր երկրներում, ընդհանուր առմամբ, կազմելով աջակցության ընդյանուր ծավալի մոտ 30 տոկոսը, ընդ որում, տրանսպորտային ոլորտը երկրորդ տեղում է։	[Նշում․ Սա չնայած այն հանգամանքին, որ ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներում օգտագործվող վառելիքը, որպես կանոն, հարկվում է զգալիորեն ավելի բարձր դրույքաչափերով, քան այլ ոլորտներում օգտագործվող էներգիան, ինը կարող է նշանակել համեմատաբար ավելի մեծ հարկային ծախսեր հարկային արտոնությունների դեպքում (այսինքն, և ենթադրում է, որ տրանսպորտը կարող է գերիշխել ըստ ոլորտների բաժանման դեպքում)]:
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Ռեեստրի տվյալներ․ առկա տարանջատված ցուցանիշներ (3)
Հայաստան․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ ոլորտի
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մլն․ ԱՄՆ դոլար

Հայաստան․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ 
ոլորտի - Fossil-fuel support by sectorTransportation Residential Fossil-fuel Production Others* Electricity Generation

Note: Other sectors – includes measures that support the use of fossil-fuels in the energy transformation sector other than electricity and heat generation; 
industrial and manufacturing sector; commercial and public services; agriculture, forestry and fisheries sector; non-energy use.
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Presentation Notes
2020թ․ ռեեստրի թարմացված տարբերակն առաջին անգամ ներառում է ՀՎՍ միջոցառումների տարանջատումն ըստ ոլորտների։Սա ձեռք է բրվել տվյալների բազայում թվարկված յուրաքանչյուր ՀՎՍ-ի բացահայտման և նշանակման շնորհիվ։Միջոցառումները բաժանվում են արտադրության և մատակարարման, էներգիայի փոխակերպման և վերջնական սպառման (օրինակ՝ տրանսպորտ, բնակարանային, արդյունաբերական) աջակցման միջոցների։Գաղափարը՝ ապահովել լրացուցիչ օբյեկտիվ կառավարության աջակցությունը/հետագայում բարձրացնել աջակցության քաղաքականության մասշտաբների և բնույթի թափանցիկությունը։



Երկրների վերաբերյալ նշումներ

Երկրների վերաբերյալ նշումները

• Էներգետիկ շուկայի կառուցվածքի 
պատկերը

• էներգակիրների գների և հարկերի 
ներկայիս իրավիճակը

• Վերջին զարգացումներն ու 
միտումները հանածո վառելիքի 
սուբսիդավորման միջավայրում

• Երկրին առնչվող տվյալների 
վիզուալիզացիա ըստ շահառուների 
և էներգետիկ արտադրանքի
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Presentation Notes
Օվկիանոսի կայուն տնտեսության վերաբերյալ ՏՀԶԿ-ի նախաձեռնության շրջանակներում 2020թ․ ռեեստրի թարմացված տարբերակում նշվում և սահմանվում են աջակցության միջոցները, որոնք անմիջականորեն կապված են օվկիանոսի կայունության հետ՝ օգտագործելով ավտոմատ և ձեռքով մտցվող հիմնաբառերի որոնումները ծրագրի անվան, նկարագրության և ոլորտի վերաբերյալ։ՀՎՍ-ների տվյալներՄենք կարողացել ենք պարզել աջակցության մի շարք միջոցառումներ, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են օվկիանոսի կայունությանը (որոնման ռազմավարությունը զեկույցի հավելվածում)Ընդհանուր առմամբ, բազահայտվել է օվկիանոսի հետ կապված ՀՎՍ-ի 119 միջոցառում (որը կազմում է ռեեստրի 2019թ․ հրատարակության 1170 միջոցառումների 10 տոկոսը), որոնք իրականացվել է ՏՀԶԿ-ի 25 մասնակից երկրներում և 5 գործընկեր պետություններում (ներկայումս ընդգրկված ընդհանուր 44 երկրներից)։Օֆշորային նավթն ու գազը հիմնական շահառուն են այս ոլորտում զգալի ներքին ակտիվություն ունեցող երկրներում (Նորվեգիան բացառություն է)Աջակցություն արտադրողին (օրինակ՝ հարկային արտոնություններ օֆշորային նավթի և գազի արդյունահանման համար) Աջակցություն ընդհանուր ծառայությունների համար (օրինակ՝ օֆշորային հետազոտական և հետախուզական գործունեություն, նավահանգստային ենթակառուցվածքների արդիականացում հանածո վառելիքի առևտրային ներուժի մեծացման համար) Այլ վայրերում տրանսպորտը և ձկնորսությունն ամենաշատն են օգտվում վնասակար հանածո վառելիքի աջակցությունից (սուբսիդավորումից)Աջակցություն սպառողներին (օրինակ՝ արտոնյալ հարկային դրույքաչափեր ձկնաբուծարաններում և ձկնաբուծության մեջ կամ ծովային փոխադրամիջոցներում օգտագործվող վառելիքի համար)



• Հասանելիություն
– Հարկային տվյալները կառուցվածքային էլեկտրոնային ձևաչափով հասանելի չեն
– Ըստ վառելիքի և ոլորտի աջակցության բաշխման համար օժանդակ տվյալների առկայություն

• Կարողությունների խնդիրներ
– Տվյալների հավաքագրում, որը զարգացող երկրներում ֆինանսական և տեխնիկական 

սահմանափակումների պատճառով համարվում է դժվար
– Երկրների միջև բյուջետային տվյալների հասանելիության մակարդակի մեծ տարբերություններ

• Ինստիտուցիոնալ հիմքերի և իրավական դաշտի բացակայություն
– Պատասխանատու նախարությունների (ֆինանսների նախարարություն, ներքին եկամուտների 

կամ հարկային մարմին, մաքսային ծառայություն, էներգետիկայի նախարարություն և այլն) միջև 
իրավական դաշտ գոյություն չունի գաղտնի տվյալների փոխանակման համար։.

• Անձնակազմի փոփոխություն նախարարությունում
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Զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում 
հարկային ծախսերի հաշվետվության խնդիրները

Presenter
Presentation Notes
Հասանելիության մասով՝ սահմանափակումներ և անհասանելիություն․ սովորաբար ուղիղ համեմատական են զարգացող երկրներում տարածված՝ կարողության հետ կապված խնդիրներին։Մարդկային և ֆինանսական կարողությունների սահմանափակումներ․ տվյալների հավաքագրմամբ, բյուջետային հրապարակումների պատրաստմամբ զբաղվող գրասենյակի բացակայություն։ Ի տարբերություն էներգետիկ վիճակագրության և ազգային հաշիվների, հանածո վառելիքի սուբսիդավորման հաշվետվությունը դեռևս զարգացման վաղ փուլում է, որը պետք է ինտեգրվի երկրների վիճակագրական հաշվետվությունների ազգային համակարգերին։ Ի տարբերություն այլ ցուցանիշների, ինչպիսիք են էներգետիկ վիճակագրությունը կամ ազգային հաշիվները, դեռևս չկա այս ոլորտում մասնագիտացած պետական հաստատություն։ Հարկաբյուջետային հաստատության զարգացման մակարդակ․ հարկաբյուջետային հաստատության զարգացման թույլ մակարդակ․ ֆինանսների նախարարությունում մրցույթի հայտեր կազմող ստորաբաժանումներ չկան։ 



Առաջընթաց․ Հաշվետվություններ ԿԶՆ 12.c.1
ցուցանիշի շրջանակներում

• ԿԶՆ12.c.1-ն ընդունել ՏՀԶԿ-ի հաշվառման մոտեցումը՝ որպես ցուցիչի 
կազմման հիմնական մեթոդաբանություն
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Ֆինանսների 
նախարարություն

Շրջակա 
միջավայրի 

նախարարություն
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ՏՀԶԿ 
քարտուղարություն

Ազգային տվյալների 
աղբյուրներ

Որակի կամ 
համապատասխանու

թյան ստուգումներ

Ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն

Հարկային 
մարմին

Ազգային 
համակարգող

Առանձին 
միջոցառումներ

Ազգային ամփոփ
ցուցանիշներ

ԿԶՆ հաշվետվության 
ձեւանմուշ
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Presentation Notes
Նպատակն է խուսափել ՀՎՍ-ների տարբերվող հաշվարկների տարածումից։ՄԱՇՄԾ երկրների համակարգման կենտրոնների միջև համակարգման միջոցով փորձ է արվում ներկայացնել և կապ հաստատել ՄԱՇՄԾ երկրների համակարգման կենտրոնները Հարկային և շրջակա միջավայրի հարցերով փորձագետների համատեղ ժողովի (JMTEE) պատվիրակների միջև, որոնք ՏՀԶԿ-ին ներկայացնում են հաշվետվություններ ՀՎՍ-ների հարցերի վերաբերյալ։ Ի վերջո, ՄԱՇՄԾ-ի ազգային համակարգման կենտրոնները (հիմնականում ազգային վիճակագրական ծառայությունների) և երկրի ազգային համակարգողը (հիմնականում ՖՆ-ի ներկայացուցիչները, որոնք կհանդիսանան ելակետային բյուջետային տվյալների վերջնական աղբյուր) կիրականացնեն համատեղ աշխատանքներ միասնական հաշվետվություն ներկայացնելու համար՝ խուսափելով տվյալների անհամապատասխանություններից։



Շնորհակալություն ուշադրության 
համար

ՏՀԶԿ-ի Հանածո վառելիքի սուբսիդավորման հարցերով 
բաժին
http://www.oecd.org/fossil-fuels/
FFS.contact@oecd.org

14


	ՏՀԶԿ-ի Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների հաշվառման տվյալների բազան��ՏՀԶԿ-ի ռեեստրի տվյալների կազմման համակարգ���16 նոյեմբերի 2021թ․ ����Մարկ Մաթեո	�Վիճակագիր
	ՏՀԶԿ-ի Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների հաշվառման տվյալների բազան�
	Տարիների ընթացքում ձևավորված ռեեստրը
	Ռեեստրի տվյալների թարմացման ժամանակացույց
	ՀՎՍ հաշվառման տվյալների թարմացման օրինակ՝ Հայաստան
	Ըստ վառելիքի և ոլորտի բաշխում․ ՄԷԳ տվյալների դերը
	OECD.Stat տվյալների բազա
	Ռեեստրի տվյալներ․ առկա տարանջատված ցուցանիշներ�ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ շահառուի
	Ռեեստրի տվյալներ․ առկա տարանջատված ցուցանիշներ (2)�Հայաստան․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ տեսակի
	Ռեեստրի տվյալներ․ առկա տարանջատված ցուցանիշներ (3)�Հայաստան․ Հանածո վառելիքի սուբսիդավորումն ըստ ոլորտի
	Երկրների վերաբերյալ նշումներ
	Զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում հարկային ծախսերի հաշվետվության խնդիրները
	Առաջընթաց․ Հաշվետվություններ ԿԶՆ 12.c.1 ցուցանիշի շրջանակներում
	Շնորհակալություն ուշադրության համար

